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VIII. Közben

Utaltam már rá: a művészet, lényegéből követ-
kezően, valamiképpen mindig ellenzéki szemlé-
letet közvetít. A bevezetőben kifejtettem, és a ké-
sőbbi példák - így éppen a Halászéké - bizo-
nyították is: Közép- és Kelet-Európában a rend-
szer sajátossága volt az, hogy a politikum az élet
valamennyi közegébe beszivárgott. Vagyis a
másszínház témájára korlátozva mondandómat
majdnem teljes színháztörténetet írhatnék. De
erről a majdnemről nem feledkezhetünk meg. A
létrejött előadásokat azért mégsem az minősíti,
talált-e bennük kifogásolnivalót a hatalom vagy
sem. Legfeljebb csak valószínűsíthető, hogy a
színvonal emelkedése magával hozta a kifogá-
solnivalókat is.

Fontosnak tartom, hogy szó essék azokról is,
akik Paál, Fodor, Halász és a többi, meg nem
említett, margón alkotó, úgynevezett amatőr mű-
vész konfliktusokkal teli munkálkodása közben
az intézményesített színházi struktúrán belül
vívták meg a maguk harcát. Már csak azért is,
mert ugyanarról a nemzedékről van szó, és mint
látni fogjuk, e két csapat különböző utakról
indulva találkozik majd a hetvenes évek második
felében. (E találkozás előhírnökeként már a
hetvenes évek első felében jelentkezett egy
együttes: a 25. Színház. Másfajta színházat,
egyáltalán, másfajta értelmiségi létezést vágyók
gyűjtőhelye volt ez a társulat, melyben teljes
természetességgel dolgozott együtt profi és
amatőr. A 25. Színház megítélése nagyon
ellentmondásos, ezért aztán ebben a
tanulmányban is nehéz e sajátos formációt
„helyre tenni". A Gyurkó László vezette színház
minden nehézsége ellenére élvezte az aczéli
kultúrpolitika előnyeit, miközben valóban
képviselte a változtatni akarók lendületét.
Produkcióinak minősége alapján nincs külö-
nösebb színháztörténeti jelentősége, ugyanak-
kor közösségformáló műhelyként legalább akko-
ra szerepet játszott, mint a már említett amatőr
társulatok. Tagjai közül Jancsó Miklóstól Cseh
Tamásig, Berek Katitól Jordán Tamásig, Iglódi
Istvántól Sebő Ferencig oldalakon át sorolható a
magyar kultúrában később - vagy már akkor is -
meghatározó szerepet játszó személyiségek
neve. A 25. Színház hét éven át, 1970-től 1977-ig
működött.)

Kulcspillanatnak az tekinthető, amikor a ma-
gyar színháztörténet elmúlt két évtizedének két
leginkább meghatározó személyisége, Székely
Gábor és Zsámbéki Gábor 1971-ben egy-egy vi-
déki város főrendezője, nem sokkal később pe-
dig igazgatója lesz. 1971-ben mindketten Cse-
hov Sirályával teszik le a garast egy új,
alapvetően másfajta színházcsinálás mellett. A
magyar színház állóvizébe tehát kétfelől dobálják
a hullámokat fodrozó köveket: egyfelől az
amatőrök,
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másfelől a színművészeti főiskolán tanultakat
egyszerre felejteni és alkalmazni akaró, profinak
nevezett tehetséges fiatalok. Természetesen ők
is a margóra kerülnek: egy-egy, rangos felsőok-
tatási intézménnyel nem rendelkező, alvó vidéki
városba, Szolnokra és Kaposvárra. Vezetésük
alatt rövidesen itt alakul ki az ország két legjobb
színháza.

Természetesen ebben is benne rejlik a hata-
lom megengedő gesztusa: vidéken tűrik azt,
amit a fővárosban talán tiltanának. De miért is
kellene tiltani Csehov Sirályát? Mi gondja lehet a
hatalomnak a Három nővérrel, az Athéni Timon-
nal vagy a sok évvel halála után felfedezett Füst
Milán Boldogtalanok című drámájával Szolno-
kon? Ugyanez a kérdés hasonló felsorolással -
Ivanov, Ördögök, Ahogy tetszik, Mesél a Bécsi
Erdő... - kiegészítve feltehető Kaposvárral kap-
csolatban is.

A darabokkal természetesen semmi baj. Ám
egyre többen zarándokolnak le a fővárosból egy-
egy estére Szolnokra és Kaposvárra. Diákok,
mindenféle értelmiségiek, köztük filmesek,
avantgárd képzőművészek, a későbbi politikai
ellenzék prominens alakjai. Másfajta színházak
születtek. Ezek is a magyar hagyományokra
épültek - mi másra épültek volna? Peter Brookék
óriási visszhangot kiváltott 1972-es Szentivánéji
álomvendégjátékán kívül szinte semmiféle fogó-
dzójuk nem volt. Igényes realista színjátszást
műveltek Szolnokon is, Kaposváron is. Az utóbbi
társulat 1974-ben kijutott a Nemzetek Színháza
varsói fesztiváljára. A Magyarországon jónak
ítélt produkció ott csendes érdektelenségbe

Jelenet a Tou-O igaztalan halála című előadás-
ból (25. Színház) (Korniss Péter felvétele)

fulladt. Zsámbéki önkritikusan, de nem elkesere-
detten állapította meg: „A kaposvári színház nem
tartott ott, hogy bármiféle eséllyel vehesse fel a
versenyt a világszínház legjobbjaival -
Bergman, Strehler, Peter Stein színházával."

A kudarc nem vetette vissza a színházat. A két
városban egyre jobb rendezői és színészcsapa-
tok alakultak ki. Rang volt ott dolgozni, ahol évek-
kel korábban száműzetésnek tűnt a lét. Ritka
budapesti vendégszerepléseik -- ritkák, mert ezt
azért nem támogatta igazán a hatalom - kultu-
rális és politikai eseményekké váltak. Az érdek-
lődők nagy része nem juthatott be a színházépü-
letbe, és ez botrányos jelenetekhez vezetett.

Legendás például az Ascher Tamás által Ka-
posvárott rendezett Állami Áruház budapesti
vendégjátéka. Ha pusztán a művet vizsgáljuk,
nem érthetjük, miért alakult ki valóságos közel-
harc a bejutni akaró nézők és a megfékezésükre
kirendelt rendőrök között. Az Állami Áruház
című „kommunista operettet" eredetileg 1952-
ben mutatták be a budapesti
Operettszínházban, majd film is készült belőle.
Kimondhatjuk: a legkeményebb sztálinista
időszak, az ötvenes évek magyar klasszikusa
volt. Ezt rendezte meg Ascher több mint két
évtizeddel később. Némi le-egyszerűsítéssel azt
mondhatjuk, a frenetikus siker három
tényezőnek volt köszönhető: a könnyű
műfajnak, annak a nosztalgiával átitatott
szeretetnek, amellyel a rendező saját gyermek-
kora felé fordult („egyfajta szerelmi vallomás volt
ez egy régmúlt színházi világhoz" - mondja
Ascher), és nem utolsósorban annak, hogy az
előadás nemcsak a történetet állította színre, ha-
nem azt a hazugsággal és félelemmel teli köze-
get is, amelyben a történet született.

Megint csak a szokásos mechanizmus: szán-
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Jelenet a Bambini di Praga című Hrabal-elő-
adásból (Jávor István felvétele)

déktól szinte függetlenül a fennálló rendszert
veszélyeztető másszinház jön létre - immár
intézményen belül.

IX. Profik és „amatőrök"

Az említett három jelentős amatőr csoport elju¬tott
lehetőségei határáig. Egyrészt mert egyre élesebb
konfliktusokba kerültek a hatalommal, másrészt
mert az éveken át tartó közös munka során
kialakult vágyaik és képességeik, mond

hatjuk, immár profi felkészültségük nem lelt teret,
biztos támaszt és kifutópályát az amatőr közeg-
ben. Közegen itt nem a befogadók, hanem az
anyagi és technikai lehetőségek értendők. Gro-
towskiról beszéltek - megalapozottan - és köz-
ben lakásba szorultak, illetve a napi nyolcórás
munka (pénzkereset) és az alkotómunka malom-
kerekei között őrlődtek. A Kőműves Kelemen vagy
a Woyzeck után továbblépni már csak valódi szín-
házi körülmények között lehetett volna. De hiába
állt Magyarország gazdaságilag jobban, mint
Lengyelország, vagy akár Csehszlovákia, a ha-
gyományok és a hatalom jól felfogott érdeke nem
engedték, hogy a Tizenhárom soros Grotowski-
laboratóriumhoz vagy a prágai klubokhoz hasonló
színházi műhelyek szülessenek.

Halászék radikális megoldást választottak:
emigráltak. A többiek számára egyetlen irány
maradt: csatlakozni a meglévő intézményrend-
szerhez. Ez sem lett volna könnyű, ha nincsen
Szolnok és Kaposvár. Ez jelképesen is értendő: a
két vidéki színház szemlélete kisebb-nagyobb
mértékben elterjedt másutt is. Paál Szolnokra
szerződött, Székely Gáborhoz. Fodor új Stúdió
K.-val kísérletezett, majd a nyolcvanas évek kö-
zepén egész csapatával szintén Szolnokot vá-
lasztotta; a szegedi csoport legtehetségesebb
tagja, Ács János elvégezte a főiskolát, és a ka-
posvári színházhoz csatlakozott... Oldalakon át
tarthatna a nevek felsorolása. Ez természetesen
azt is jelenti, hogy az amatőr mozgalom lefejező-
dött, és ennek hatása a mai napig érződik. Mégis
jelentősebbnek érzem e folyamat pozitív hoza-
dékát: tehetséges emberek folytathatták a mun-
kát, mégpedig úgy, hogy szemléletük találkozott
azokéval, akik egyenrangú nemzedéktársként
hívták-fogadták őket. Ebből pedig az követke-
zett, hogy erőik összeadódtak, s nem szippan-
totta be őket az intézmények lusta komfortja.
Kompromisszumot kötöttek - amit persze elha-
gyott társaik árulásnak tekintettek -, de ez nem
járt önfeladással.

A hetvenes évek végén tehát megkezdődött
az intézményesített magyar színház megújulá-
sa. Sikerült áttörni egy olyan falat, amelynek tég-
láit a változatlanság habarcsa tartotta össze. Ez
a habarcs a tudatos önvédelem gesztusaiból jött
létre: „Több újság követelte, hogy külföldi példák
alapján nálunk is ideje lenne, ha amatőr rende-
zők rendeznének hivatásos színházakban. A ki-
emelkedő tehetséget eláruló amatőr rendező je-
lentkezzék a főiskolára. Úgy gondoljuk, ez a jár-
ható út..." A hatalom királyi többesét a főiskola
rektora használta 1973-ban. Szerencsére Szé-
kely Gábort és Zsámbéki Gábort ez nem
érdekel-te. Így aztán Paál István például
megrendezhette Szolnokon nagyszerű Mrožek-
előadását, a Tan-gót, amelyet látott Ljubimov, és
a következő szezonban már ő is rendezett
Szolnokon. Paált egyébként annak idején nem
vették fel a főiskolára.

1978-ban nagy vérveszteség éri a két kiváló
színházat. A „két Gábor" és velük Ascher Tamás
Budapestre kerül, és a Nemzeti Színház vezetői
lesznek. Sok színészt magukkal visznek, félő,
hogy két korábbi színházuk megsínyli ezt a válto-
zást. Ám Kaposvárott ideális igazgató, Babarczy
László veszi kezébe az irányítást, és így kiheve-
rik a mélyütést. Segíti ezt, hogy Ascher és né-
hány színész rendszeresen visszajár dolgozni,
és a színházhoz szerződik Ács János is. Szolno-
kon pedig a még jó formában lévő Paál főrende-
zőként létrehozza a maga csapatát. Így tehát
megmaradt két jó színház, és született egy har-
madik: a Nemzeti. Ám a Nemzeti mindig ütköző-
pontja volt a magyar színházi életnek, mert -
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sokszor indokoltan - színházon kívüli szempon-
toknak is meg kellett felelnie (gondoljunk a Bánk
bán 1848-as „sikerére"). Zsámbékiék „csak" jó
előadásokat rendeztek - tehát hamarosan
menniük kellett. Ez is szerencsés döntésnek bi-
zonyult: kaptak egy budapesti kisszínházat, és
így jött létre a nyolcvanas évek legerősebb társu-
lata, a Katona József Színház.

Itt most meg kell állni egy pillanatra. Immár az
intézményrendszeren belül vagyunk. De lehet-e
e keretek között még másszínházat csinálni?! Ez
ennek a tanulmánynak a csapdája, amelybe így
is, úgy is bele kell lépnem. Vagy minden jó elő-
adást a másszínházhoz sorolok, vagy elfogadom
a tény, hogy bizonyos produkciók - néha vélet-
lenül - kitüntetett nézői-kritikusi-politikusi figye-
lemben részesültek, mások, akár kiválóbb elő-
adások nem kerültek e figyelem középpontjába.
Magam az utóbbi verziót választom, és így az
írásban aránytalanságok, ebből következően
igazságtalanságok állnak elő. Témám szem-
pontjából például nincs mit írni Ascher Három nő-
véréről, noha az elmúlt időszak egyik legfonto-
sabb előadása volt. Nem volt sem tiltás, sem kö-
zelharc az előadás kezdésekor - egyszerűen
siker volt itthon és szerte a világban. Az előadás
természetesen minden porcikájában hordozta a
nyolcvanas évek ellenzéki szemléletét, ám e
porcikák a hétköznapok durva politizálásával
nem ragadhatók meg, tehát nem tekintendők
„veszélyesnek".

A nyolcvanas évekhez érve láthatjuk, hogy az
egész magyar társadalom polarizálódik, meg-
szűnnek az egyértelműségek. Korábban világo-
san elkülönült egymástól az ellenzék (ezen belül
volt egy szerény létszámú aktív mag, és egy szé-
lesebb passzív, ám adott esetben mozgósítható
tömeg) és az ezzel szembenálló hatalom. Most a
megosztottság, a polarizálódás az utóbbit is el-
érte. Egyre többen csatlakoztak az úgynevezett
„reformszocialistákhoz". Ez azt eredményezte,
hogy a tiltások és egyéb megszorítások immár
sokszor csak formálisak voltak vagy nem a lé-
nyeget érintették. Megszűntek a a tiszta helyze-
tek. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a fennálló
rendszer hibái egyre nyilvánvalóbbak lettek, az
ellenzéki tevékenység titokban is, nyíltan is erő-
södött, a művészet megújítását képviselő alko-
tók és a politikai ellenzék kezdtek szót érteni egy-
mással. (A hetvenes évekre ez nem volt jellem-
ző. Rajk László, az ötvenes évek elején koncep-
ciós perbe fogott, majd kivégzett kommunista
belügyminiszter fia, a szamizdatokat gyártó el-
lenzék egyik vezetője, máskülönben építész és
díszlettervező, jelenleg pedig liberális parlamenti
képviselő így emlékezett erre: „A politikailag
aktív köröknek nem volt szabad vegyértékük
vagy affinitásuk az akkor már nagyon rangos
magyar avantgárd felé.") A kultúrára, ezen belül
a színházakra természetesen továbbra is ráte-

nyerelt a már többször említett kommunista kul-
túrpolitikus, Aczél György, ám a legtehetsége-
sebb alkotók olyan produkciókkal álltak elő (vo-
natkozik ez a filmre, a képzőművészetre, az iro-
dalomra és a színházra is), amelyeket nem lehe-
tett figyelmen kívül hagyni. A pozíciójukat-hatal-
mukat féltő vezetők próbálták a féket behúzni,
miközben a már kemény meccseket átvészelt
harmincasok nemzedéke és az őket követő fiata-
lok teljes sebességre kapcsoltak. Ennek ered-
ménye számos kiváló színházi előadás - és ter-
mészetesen legalább annyi politikai ügy, kirob-
bant vagy szőnyeg alá söpört botrány.

X. Ügyek

Kaposvárott viszonylag egyszerűen zajlott le az
1978-as váltás, ugyanis a Zsámbékit követő Ba-
barczy László már jó ideje a színháznál volt, ha-
marosan odaszerződött Ács János, és Ascher
Tamás is visszajárt rendezni. Szolnokon is ha-
sonló váltás ígérkezett. Székely Gábor korábbi

dramaturgja, a drámaíró Schwajda György lett
az igazgató. Tavasszal meg is tervezte a követ-
kező évadot. E terv két pillére, egyben a tervezet
két „veszélyes" vállalkozása volt: a Tangó és A
velencei kalmár Szánalmas, nevetséges hely-
zet: a kommunista blokkhoz tartozó Lengyelor-
szág világhírű szerzője, Mrožek veszélyesnek
számított. Ezt azonban még meg lehet magya-
rázni: „zavaros nyugati ideológiák", „abszurd
dráma" stb. De Shakespeare? Az az igazság,
hogy A velencei kalmárt 1940-ben betiltották. Ez
a tiltás majd' négy évtizeddel később még ér-
vényben volt, sőt érvényesült is. „Elégedjenek
meg a Tangóval!" - mondta Aczél az újdonsült
igazgatónak. Aztán mégis rábólintott Shakes-
peare-re. Elkészült a szereposztás. Shylockot
nagy, idős színészünk, Major Tamás kapta, az a
színész, aki az utolsó, 1940-es bemutatón már

Szirtes Ági (Irina) és Básti Juli (Mása) a Katona
József Színház Három nővérében (Ikládi
László felvétele)
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Gazdag Tibor, Udvaros Dorottya és Tóth József
a Szentivánéji álomban (Csányi János és társu-
lata) (Koncz Zsuzsa felvétele)

játszotta a szerepet(!). A rendező Paál István lett
volna. Aztán nyáron egy telefonhívás: nem lesz
bemutató. Schwajda lemondott, Paálnak meg
kellett elégednie a Tangóval.

A Tangó előadása nagyszerűen sikerült, Paál
főrendező lett, így aztán, miközben tovább küsz-
ködött a helyi és a központi hatalmasságokkal,
mégis abban a helyzetben volt, hogy néhány
évvel később ő tehetett gesztust fiatalabb pálya-
és sorstársának, Szikora Jánosnak.

Szikora 1978-ban végzett a főiskolán, előző-
leg ő is egy amatőr csoportnál dolgozott. A na-
gyon tehetséges fiatal rendező szinte berobbant
a színházi köztudatba. Pécsett színpadra állította
Déry Tibor 1926-ban írt avantgárd darabját, Az
óriáscsecsemőt, majd következett Kafkától A
per. Ezután a balettjéről híres győri színház pró-
zai tagozatának vezetője lett. Született is néhány
izgalmas előadás, de 1982-ben, nyilvánvalóan
politikai okokból, neki is, csapatának is távoznia
kellett. Kálváriája azóta európai hírűvé vált írónk,
Nádas Péter Takarítás című darabjának szín-
padra állításával kezdődött. A darabot jó ideig
tiltották - természetesen telefonon -, mivel az
író akkor éppen úgynevezett szilenciumon volt.
Következett Genet műve, A paravánok. A próbák
el-kezdődtek, aztán jött a tiltás. A félreértés
elkerülése végett, az indoklás természetesen
nem szólt politikai okokról. Született azért
előadás is: a Takarítás végül színpadra került;
Hrabal írása, a Bambini di Praga úgyszintén;
filmművészetünk fiatalon elhunyt szikrázó
tehetsége, Bódy Gábor megrendezte a
Hamletet; Jeles András pedig

(vele még találkozunk) A varázsfuvolát állította
színre. Szikora munkatársaként megjelent a
színházban (írói, dramaturgi, tervezői minőség-
ben) az akkori magyar avantgárd és a mozgoló-
dó politikai ellenzék számos tagja. Szikorának
mennie kellett. Ő kihallgatást kért és kapott Aczél
Györgytől. Egy interjúban erről be is számolt:
„Aczél elmesélte, hogyan dorongolta le őt Kádár
János: ,Mi folyik ott Győrben? Csináljon rendet!'
Aczél lement Győrbe, és rendet csinált. Ürügy
volt szép számmal: túlköltekezés, a csehszlovák
kultúrattasé feljelentése, miszerint a Bambini di
Praga ,szocializmusellenes'..." Aczél azt is fel-
rótta, hogy Szikora rosszul válogatja meg a bará-
tait. Ekkor jött Paál ajánlata, hogy Szolnokra
szerződteti őt és csapatát. A csapat mehetett,
ám ami Szikorát illeti, üzent a megyei pártbizott-
ság: a művész nem teheti be a lábát Szolnok
megyébe.

A nyolcvanas évek elején számos hasonló
történettel találkozhattunk. Felesleges mind-
egyiket részletezni, számunkra most a mecha-
nizmus működése lényeges. Erre a mechaniz-
musra jellemző egy további tény is: a politikailag
veszélyes, mindenhonnan eltanácsolt Szikorát
1985-ben az újonnan alakult egri színház igaz-
gatójává nevezték ki. Bizalmatlanság egyfelől,
bizalom másfelől. Hogy van ez? A semmitmon-
dónak tűnő válasz egy földrajzi név: Közép- és
Kelet-Európa.

Egy „ügyről" feltétlenül szólni kell még, ez pe-
dig Ács János Marat/Sade-rendezése. Itt nem-
csak a mechanizmus működése, de a létrejött
produkció minősége is figyelemre méltó, mert
pontosan leképezi azt a folyamatot, amely
1989-hez vezetett. A bemutató 1981. december
4-én volt Kaposvárott. Történetesen másfél hét
múlva Lengyelországban szükségállapotot
vezettek

be. A tömeg és a hatalom kapcsolatával, a forra-
dalmi folyamat stációival foglalkozó drámáról
most a gyakorlatban is kiderült, mekkorát téve-
dett Ács az első olvasáskor; ekkor ugyanis még
így kiáltott fel: „Ez hülyeség! Micsoda elvont do-
log! Mit akar ez a német emigráns pali?! Mit tud-
hat mirólunk onnan Svédországból?!"

A rendező szerencsére nem érte be egyetlen
olvasással. Peter Weiss éles logikájához, hideg
racionalizmusához, szenvedélyes igazságkere-
séséhez egy kelet-európai művész keserűsége,
dühe, kétségbeesése, romantikája és indulata
társult - és létrejött egész színháztörténetünk
egyik legfontosabb előadása. Szakmai szem-
pontból az előadásban tetőződött be az a folya-
mat, amelynek során az amatőr színházi élmé-
nyek és a profi színházi tapasztalatok közeledtek
egymáshoz, és ezúttal ezek az elemek egy
kivé-telesen tehetséges alkotó kivételes
pillanatában szintézisben ötvöződtek. Érdemes
itt hosszabban idézni Ácsot, mert gondolatai
közvetítik a nyolcvanas évek legjobb
előadásainak lényegét: „Szerencsésen
találkoztak az amatőr színjátszás és a
professzionista színház elemei. Ritkán
tapasztalható egyensúly teremtődött. Egyrészt
abból a vérembe ivódott formai világból, amelyet
amatőr múltamból hoztam, s a színészek és a
statisztéria mozgatásában, a saját koreográfiájú
táncokban kamatoztattam. Felszabadítottam
embereket, a háttérben vad, érzelemteli, élet-
szerű magatartásokat hozhattak. Másrészt, ter-
mészetesen, megjelent a profi minőség is..."

A későbbi bonyodalmak, politikai támadások
ellenére azt mondhatjuk, hogy a Marat szeren-
csés csillagzat alatt született. A magyarországi
feszültségek és a lengyel események hihetetlen
aktualitást adtak minden mozzanatnak. Ugyan-
akkor - az okát nem tudom - a hatalom nagyon
későn ébredt. Kaposvárott viharos sikerrel ját-
szották az előadást, busz- és gépkocsikonvojok-
kal zarándokoltak az emberek az egyébként ér-
dektelen vidéki kisvárosba, szinte tüntetésbe át-
csapó ünnep volt minden előadás. Ám a párt és a
minisztérium illetékesei csak egy év múlva kap-
tak észbe. 1982 őszén jött a budapesti
vendégjáték, majd a BITEF, amelyen Ács
rendezése nagydíjat kapott (ilyen addig magyar
előadással nem fordult - nem fordulhatott - elő,
bár később lettek követői, nevezetesen a
Katona József Színház több nemzetközi
fesztiválon és vendégjátékon is kirobbanó sikerű
két produkciója, A revizor és a Három nővér). Ez
a nagydíj védettséget nyújtott: most már késő
volt ahhoz, hogy bármilyen ürüggyel is
betilthassák a művet. A nyilvánosság persze
még a díjról sem igen értesülhetett. A Marat
körül hírzárlat volt. Az egyik napilapban
megjelent egy rövid hír, de hogyan? ,,...csak úgy
tudtam becsempészni a belgrádi nagydíj hírét,
hogy főszerkesztőváltás miatt éppen gazdátlan
volt a szerkesztőség" - emlék-
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szik vissza Bogácsi Erzsébet. A hatalom azonban
tehetetlennek bizonyult, ezt az előadást már nem
lehetett meg nem történtté tenni. A kulturális mi-
niszter (!) ugyan írt egy támadó hangú cikket, de
ez a tehetetlenség bevallásával ért fel. A siker
mértékét két szánalmasan mulatságos kelet-eu-
rópai történet is bizonyítja: Ács éveken át hiába
kérvényezett telefonért, nem kapott. A Marat után
azonnal jött az értesítés: beszerelik a telefonját.
De miért? Hogy lehallgathassák a vad ellenzéki-
nek képzelt rendező telefonjait. A másik ajándék:
Soros György amerikai ösztöndíjat ajánlott Ács-
nak, ám a minisztérium nem engedélyezte, hogy
átvegye azt. Inkább ők izzadtak ki magukból egy
ösztöndíjat. „Megmutatták, ha a fene fenét eszik
is, ők rendelkeznek a jutalomutazások felett" -
nyilatkozott erről később Ács János.

XI. Monteverdi Birkózó Kör

A nyolcvanas évekre, mint írtam, „lefejeződött"
az amatőr színházi mozgalom. A kifejezés köz-
vetíti a lényeget, de mégsem pontos. Valójában a
körülmények változtak meg. Véget ért az az idő-
szak, amikor egy-egy csoport beérhette azzal,
hogy „szeretjük egymást és kellemesen eltöltjük
együtt az időt". A legjobbak magas minőséget
produkáló színházat akartak létrehozni (vagy
csak meg akartak élni abból a munkából, amely-
hez értettek), tehát csatlakoztak valamelyik profi
színházhoz. A nyolcvanas évek közepén azon-
ban kezdett kiépülni egy másfajta, Nyugaton jól
ismert támogatási hálózat, amelyik új, másfajta
színházat létrehozni kívánó csoportok működé-
sét segítette elő. Ekkoriban kezdte felváltani az
„amatőr" kifejezést az „alternatív" szó. A lényeg
persze azonos: a hetvenes évek amatőrjei és a
nyolcvanas évek alternatívjai a színházi struktú-
rán kívül próbáltak minőségi előadásokat létre-
hozni. Ehhez részben az államtól, részben ala-
pítványoktól kaptak anyagi támogatást.

Ebből az időszakból két együttest kell feltétle-
nül kiemelni: az Arvisurát és a Monteverdi Birkó-
zó Kört. Az előbbi immár másfél évtizede dolgo-
zik magas szinten, leghíresebb produkciójuk, a
Szentivánéji álom bejárta Európát, ám e tanul-
mány témája szempontjából a rövid életű Monte-
verdi Birkózó Kör működése az izgalmasabb. A
csoport alapítója, Jeles András, a mai magyar
film- és színházművészet egyik legkiemelke-
dőbb, egyben legeredetibb, legszélsőségesebb
alakja. Filmrendezőként végzett, és már első
filmje (A kis Valentino) rendkívüli feltűnést keltett,
a megújulásra várók megváltóként üdvözölték, a
konzervatívabb szemléletűek tiltást követeltek (a
tiltás később be is következett: Álombrigád című
filmje évekig dobozban hevert). Ez az
ellentmondásos fogadtatás azóta is kíséri a
művészt. A Monteverdi Birkózó Körrel (melynek
tagjai az al-

Schlanger András (Balga) és Horváth Virgil
(Csongor) az Üdlakban (Korniss Péter felvétele)

ternatív kultúra legkülönbözőbb területeiről ér-
keztek) egy haiku-összeállítást és két produkciót
hozott létre. Az első Szélvihar címen 1985-ben
született. Alapanyagként Jeles egy olyan koráb-
bi drámát használt, amely 1956 eseményeit pri-
mitív, sematikus módon dolgozta fel. Természe-

tesen nem az önmagában ostoba szöveg érde-
kelte, hanem az a találkozás, amely ezúttal a
darab és a szereplők között létrejött. E
szereplők-nek sem '56-hoz, sem a darab
képviselte „sztálinista realizmushoz" nem volt
semmi közük. Könnyű lett volna ebből a
helyzetből kiindulva sikeres paródiát rendezni.
Jeles és az együttes azonban ennél mélyebbre
ásott. Az émelyítően buta mondatok mögött
megjelentek '56 szerencsétlen ki-
szolgáltatottjai, és közben minden jelen idejűvé



SUMMARY

vált, mert a színpadon apáik múltjával vergődő
fiatalok küzdöttek a hangokkal, a mozdulatokkal.
„Iszonyodtam tőle, undorodtam. Az egész társu-
lat gyűlölte a darabot. Ettől lett jó az előadás.
Mert ez ott volt, jelen volta színpadon" - emlék-
szik vissza az egyik szereplő a Szélviharra.

Az előadás óriási sikert aratott. A siker egy-
szerre szólt a teljességgel újszerű színházi esz-
közöknek, és annak a ténynek, hogy 1956 úgy
jelent meg a színpadon, ahogyan arról a legtöbb
ember magában gondolkodott. Jeles következő
rendezése, A mosoly birodalma is a tiltás határáig
merészkedett. Az apropó Mrožek Rendőrség
című darabja volt, de Jeles jellemző módon me-
gint csak néhány motívumot hagyott meg az ere-
deti darabból. A végeredmény a balett, az opera,
a képzőművészet és a prózai színház sajátos öt-
vözete volt. A két előadás jellege különböző, de a
módszer azonos: a beszédhang eltorzításával, a
prózai szöveg éneklésével, a mozgás széttöré-
sével, lelassításával, valamint a reális helyzettel,
az elhangzó mondatokkal tökéletes kontraszt-
ban lévő jelmezekkel, vetítésekkel a rendező el-
éri, hogy nem hagyatkozhatunk a figyelem rutin-
jára, és így észrevesszük, befogadjuk vagy el-
utasítjuk azt, amit egy hagyományos előadásnál
észre sem vennénk. A Monteverdi Birkózó Kör
sajnos hamar szétesett, Jeles viszont továbbra
is aktív alakítója színházi életünknek.

XII. A kilencvenes évek kérdőjelei

Másszínház 1989 után? Fogas kérdés. Ha a fo-
galmat a politikai ellenállásra egyszerűsítjük, ak-
kor könnyű a válasz. Ebben az értelemben a
más-színház lételeme, a diktatúra
felszámolódott, vagyis nincs márki és mi ellen
színházat csinálni. '89 után Magyarországon
kiépült a demokrácia intézményrendszere, és ha
többnyire ügyetlenül is, de használjuk azt. Az
emberek néha kimennek az utcára tüntetni, de
késztetést soha nem egy szín-házi előadástól
kapnak. A Bánk bán 1848-as „sikere"
remélhetőleg soha nem ismétlődik meg. Nincs
szükség színpadról elzengett, bújtatott politikai
szónoklatokra, szónokolni lehet a parlament-ben
is. Mindezek pozitívumok. Ám vannak számosan,
akik légüres térbe kerültek azáltal, hogy a rájuk
taposni készülő csizmatalp eltűnt a fejük fölül. Az
is tény, hogy 1989 előtt a színház kivételezett
helyzetben volt, hiszen az előadásoknak igazi
tétjük volt, és az egyébként közepes, de bátor
szövegek és produkciók e tét által értéket kaptak.
Sok, korábban tiltott műről kiderült, hogy amint
kihúzták alóluk a politika támasztékait,
érdektelen, idejétmúlt darabokká silányultak.

A jelenlegi, 1995-ös helyzetet mégis biztató-
nak találom. Nem a kötelező bizakodás, a min-
den jó, ha a vége jó elve, hanem az elmúlt egy-
két év néhány fontos történése mondatja ezt ve-

lem. Színre lépett egy új, jóval 1956 után született
nemzedék. Fellépésükben éppen azoknak az elő-
döknek - Zsámbéki Gábornak, Székely Gábor-
nak, Ruszt Józsefnek, Babarczy Lászlónak... -
van döntő szerepük, akik végre olyan pozícióba
kerültek, amelyből befolyásolhatják, sőt megha-
tározhatják, kik, mit és hogyan tanulnak a
színművészeti főiskolán. Másodlagos szempont
lett, ki „profi", és ki „amatőr". Az említett nagy
„öregek" természetesen őrzik trónjukat, és nem
nézik jó szemmel, ha tanítványaik olykor
szembekerülnek velük. De ez mindig így volt, és
így is lesz.

Összegezzük végül, hol vannak a jelenlegi
magyar színház központjai. Vidéken még mindig
Kaposváré a vezető szerep, köszönhetően Ba-
barczy és Ascher kitartásának, valamint egy na-
gyon erőteljes tehetség, Mohácsi János felbuk-
kanásának. Budapesten a Zsámbéki vezette Ka-
tona József Színház túl van egy nagy vérveszte-
ségen; sok vezető színésze távozott, de leg-
alább annyi fiatal csatlakozott a társulathoz. Az
1994/95-ös évad megújulást ígérő produkciói
Halász Péter és Jeles András nevéhez fűződ-
nek. Ebben az évadban született meg Székely
Gábor irányítása alatt az Új Színház, amely egy
csapásra a Katona vetélytársa lett. Székely és
főrendezője, Ács János mellett fiatal rendezők
(Novák Eszter és Hargitai Iván) szerződtek a
színházhoz, és azon nyomban kiváló előadások-
kal mutatkoztak be. A struktúrán kívül is létrejött
néhány fontos produkció. Mindenekelőtt Csányi
János nagyszerű Szentivánéji álom-rendezésé-
re gondolok. A rendező és így az általa jegyzett
produkció sem tartozik egyik színházhoz sem,
ugyanakkor a színészek a legerősebb magyar
társulatok vezető színészei. Van, aki másként
került struktúrán kívülre: a képviselő-főrendező
Fodor Tamás kivonult a parlamentből és a szol-
noki színházból, hogy egyelőre névtelen fiatalok-
kal újra létrehozta a Stúdió K.-t.

Nyilvánvaló, hogy Magyarország szánalmas
gazdasági körülményei között és az amerikai
egyenkultúra Európát lesöprő diktatúrájának
nyomása alatta kisszínházaké a jövő. Struktúrán
belül is, struktúrán kívül is. Az általam felsorolt
pozitív példák mind valami ellenében jöttek létre.
Ez a „valami" a fogyasztói igényt tápláló és ki-
szolgáló színházi nagyüzem, ez a többé-kevés-
bé hibátlanul működő, kommerszet potyogtató
automata, ahol minden professzionális, csak ép-
pen a színpadról is, a nézőtérről is hiányzik a
résztvevő, találkozásra vágyó ember. Ezzel
szemben áll az igazi színház, amelyet nevezhe-
tünk akár hagyományosnak, akár amatőrnek, al-
ternatívnak, ellenzékinek, vagy akár Eugénio
Barba szavával harmadik színháznak - lényege
egy olyan közeg létrehozása, amelyben kezét
nyújthatja egymásnak alkotó és befogadó. Eb-
ben látom én a magyar (más) színház feladatát
1989 után.

Comedy Theatre, second permanent repertory
theatre of the Hungarian capital and still one of its
most distinguished, celebrates in May 1996 its
centenary. We contribute to the occasion with an
editorial by Judit Szántó and with several articles
by various authors highlighting some important
aspects of the theatre's activity.

In our column of reviews István Sándor L.,
László Zappe, István Tasnádi, Katalin Kállai,
Judit Szántó, Tamás Tarján, Judit Katalin
Magyar, Tamás Márok and Dezső Kovács share
with the reader their opinion on Shakespeare's
Pericles (Debrecen) and Twelfth Night (both in
Veszprém and Szolnok), Jean Genet's The
Maids (Radnóti Theatre), The Metamorphoses of
Don Quijote, a compilation of three one-act plays
by Mihail Bulgakov, Eduardo de Filippo and
Bruno Schulz (Merlin Theatre), Eugéne lones-
co's The Chairs and John Steinbeck's Of Mice
and Men (both at the Thália Theatre), a musical
from Rudyard Kipling's The Jungle Book, co-
authored by László Dés, Péter Geszti and Pál
Békés (Pest Theatre), Mozart's Le Nozze di Fi-
garo and Puccini's Turandot (Debrecen, resp.
Szeged) and Tankred Dorst's Merlin or The
Waste Land (New Theatre), the problems of this
last production being elaborated on a more the-
oretical level in an essay by Magdolna Jákfalvi.

Ön the occasion of her much regretted retire-
ment, István Nánaytalked to Lujza Orosz, brilliant
leading lady of long standing of the Hungarian-
speaking theatre in Transylvania.

In his series on theatre research Géza Fodor
introduces and publishes a selection of Constan-
tin Stanislavski's Notebooks and the issue closes
with the third part of László Bérczes's study on
Hungarian "third theatre" movements and ten-
dencies between 1945 and 1989.

Csomafáy Ferenc: Orosz Lujza (1962)

Orosz Lujza közel fél évszázadot töltött a Ko-
lozsvári Magyar Színházban. Csomafáy Ferenc
számos szerepében örökítette meg az erdélyi
magyar színjátszás kiemelkedő színésznőjét.
Ezen a képén a Boldogság, merre vagy? című
előadásban látható.


